
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 10. marts 2008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Pia, Kenneth, Claus. 
 
Pkt. 41 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 25. februar 2008 
 og ekstraordinært styrelsesmøde den 27. februar 2008 
 Begge referater er godkendt. 
 
Pkt. 42 Meddelelser 
 
       42.1     Der er udsendt Faglig Bulletin og pressemeddelelse d. 27.2 om OK08 

Ingen yderligere kommentarer. 
 

42.2 Orientering om sektorudvalgsmøde d. 26.2 (Niels) 
 Ingen kommentarer.  
  
42.3 Der har været afholdt medlemsmøde med lærerne på Maglemosen. 
 Et godt møde, hvor der specielt kunne konstateres tilfredshed med 

lønaftalen. 
 
42.4 Der har været første møde med Maglemosens ledelse om næste års aftale. 

(John og Niels) 
 Præsentation af aftale. Nyt møde berammet. 
 
42.5 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d.28.2 
 Mødet omhandlede den nye overenskomst. 
 
42.6 Der har været møde med Ballerup Kommune d. 29.2 om næste års 

skoleaftale. (Niels og John) 
 Der er opnået enighed om udtræksfagene for 08/09. (10 timer + 1 time pr. 

elev). 
 
42.7 Der har været afholdt møde med kaffeklubberne d. 3.3 
 Orientering om baggrunden for styrelsen anbefaling til medlemmerne. 
 
42.8 Orientering om Møde med Ballerup Kommune om læsevejledersag (Niels 

og John) 
 Sag på Grantoften omtalt. Ingen aftale er mulig. Anbefaling: Kommende 

læsevejledere bør aftale med TR under hvilke vilkår uddannelsen skal 
gennemføres inden endelig tilmelding. 

 
42.9 Orientering om møde i Pædagogisk Samråd (Frede og John) 
 Opfordring til at alle skoler tager elevernes netadgang og etiske spilleregler 

op. Der var ligeledes en skolerunde om elevplaner. 
 



42.10 Der har været regionalt TR møde i Falkonersalen d. 5.3 
 
42.11 Der har været møde med rep. fra Gentofte- og Tåstrup Lærerforening om 

OK08. (Niels og John) 
 Tages op under pkt. 43. 
 
42.12 Resultaterne af spørgeskemaerne om rummelighed er afleveret og 

behandlet.(Lars) 
 Undersøgelsens resultat er under udarbejdelse. 20-25 % af eleverne er 

opmærksomhedskrævende. 
 
42.13 Styrelsens kursus d. 29.3 omtalt. Dagsorden kommer på konferencen 
 
    

Pkt. 43 OK08 
 Drøftelse af den aktuelle situation.  
 Nej-kampagne i samarbejde med Gentofte og Tåstrup omtalt. 
 Læserbreve i Folkeskolen omtalt. 

Stemmeudvalg til d. 31.3 bestående af Lars, John, Hans Jørgen, John S., 
Niels, Arne + evt. andre. 
Succeskriterie:En stemmeprocent på 90. 
  

Pkt. 44 GF2008 
a. Forslag til vedtagelser og resolutioner 
Forslag blev fremlagt om overenskomsten. Dette forslag fremsættes af 
Niels på vegne af styrelsen. 
 
b. Valg  
Der er 3 kandidater til de to poster som kongresdelegerede. 
Georg og Lars opstiller begge som 1. suppleant. 
 
c. Andet 
I referatet vil der, udover beslutninger og tilkendegivelser, kun blive 
gengivet hovedsynspunkter fra debatterne. 
Lydbåndene vil blive arkiveret.  

 
Pkt. 45 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Nej-kampagne folder uddeles straks. 
 Indsamling af (mange) stemmesedler. 
 Møde torsdag kl. 15 inden GF. 
  
Pkt. 46 Eventuelt 
 Transport til styrelseskursus undersøgt. 
 Stemmeudvalg i forbindelse med valg til kongresdelegerede for 

pensionisterne nedsat (John, Niels og Lars) 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       


